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Terug naar normaal, Utopie? 
 

In januari 22 zijn de maatregelen ten 

aanzien van sporten versoepeld. In 

onze vorige extra nieuwsbrief heeft 

u het verhaal van onze voorzitter 

kunnen lezen. Hierin staat ook 

welke voorzorgsmaatregelen er toch  

nog nodig zijn om te kunnen 

sporten. 

Maar ik blijf altijd positief. We 

komen straks op het punt dat we 

weer gewoon met elkaar om 

kunnen gaan.  En dat we minder 

bang hoeven te zijn voor corona. 

Ik denk dat we in de zomer van 2022 

terugdenken aan de afgelopen 2 

jaar en dat we dan weer blij zijn dat 

we weer vooruit kunnen zien en de 

afgelopen 2 jaar snel achter ons 

kunnen laten.  

Dan zijn er geen beperkende 

maatregelen meer nodig om corona 

uit te bannen. 

Natuurlijk weet ik dat er door de 

corona pandemie erg veel mensen 

veel verdriet is aangedaan en dat 

iedereen misschien wel iemand kent 

die aan deze ziekte heeft geleden of 

is overleden. Misschien zijn er nog 

mensen die nog steeds last hebben 

van corona. 

Ook al ben ik geen voorzitter meer 

en hoef ik geen voorwoord meer te 

schrijven. toch wil ik van de 

gelegenheid gebruik maken om 

iedereen een fijn en sportief jaar toe 

te wensen. 

Jan Kootstra 

 

 



 
 

 

 



Wat gebeurde er nog meer bij 

D.O.V. 

 

Begin december 2021 

Ontdekte ik per toeval dat we 

lekkage van water moeten hebben.  

Ik moest namelijk aan Vitens de 

meterstanden doorgeven, dus heb 

ik keurig een foto gemaakt en ’s 

avonds dit door gegeven aan Vitens. 

Krijg ik een bericht te zien in het 

scherm dat de meterstanden nogal 

afwijken van vorig jaar.  Ik denk dat 

kan want wij zijn een aantal 

maanden gesloten geweest. Kijk ik 

in het overzicht hebben we bijna 5x 

zoveel water verbruikt als het jaar 

ervoor. Wij de volgende dag terug 

naar D.O.V. en zien we dat de meter 

van het water draait , terwijl alles 

dicht zit.  Dus snel de hoofdkraan 

dichtgedraaid. Ik hoop dat we bij de 

volgende afrekening van het water 

aanzienlijk minder hebben 

verbruikt. 

Jan Kootstra 

 

Afdelingen sporten weer. 

Sinds  17 januari 2022 zijn  alle 

afdelingen weer aan het sporten. Ik 

merk dat de opkomst  nog niet 

volledig is. Komt dit door ziekte of 

zijn de leden bang dat ze corona 

kunnen oplopen bij D.O.V.? Wij 

proberen zo goed mogelijk de regels 

te hanteren waardoor de kans op 

besmetting minimaal is. Ik hoop dat 

iedereen binnen afzienbare tijd 

weer aan het sporten is. 

 

Jan Kootstra 



 

 

 


